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Budowanie systemu 
podpierającego 

i palikowanie roślin

Tę metodę stosuje się w przypadku odmian wysoko 
rosnących (pomidory, ogórki, fasola, melon), które nie są 
w stanie samodzielnie utrzymać się w pozycji pionowej, 
oraz w przypadku gatunków, które rozwijają się bardzo 
dynamicznie (papryka i bakłażan) i potrzebują specjalnego 
podparcia kierującego ich wzrostem i pozwalającego 
na pozostawienie na roślinie większej liczby odgałęzień. 

System podpierający buduje się zwykle przy użyciu palików 
i sznurków zrobionych z żyłki, bawełny lub syntetycznych 
włókien, odpornych na wilgotność i działanie substancji 
chemicznych. W przypadku pomidorów lub ogórków 
na każdą roślinę używa się jednego sznurka, a przy papryce 
i bakłażanach 2-4 sznurków w zależności od liczby odgałęzień 
i dynamizmu rozrostu rośliny.



Zapalikowane  
rośliny



Przycinanie

W przypadku pomidorów radykalne 
przycinanie jest zasadniczo 
przeprowadzane w trakcie wszystkich 
cyklów upraw w szklarniach. Kiedy 
roślina ma puste miejsca, bez gałęzi 
bocznych, można zostawić jeden pęd 
tak nisko, jak to możliwe na głównej 
łodydze. Zostanie on ukierunkowany 
za pomocą dwóch palików. To samo 
można zrobić w przypadku roślin 
zlokalizowanych na końcu grządek, 
gdzie nasłonecznienie jest bardziej 
intensywne. Te zabiegi wykonywane 
są ręcznie.



Przycinanie  
młodych pędów

Ten zabieg pielęgnacyjny jest wykonywany różnie w przypadku 
pomidorów, papryki i bakłażanów, w zależności od stosowanych 
cyklów upraw i czasu wyznaczonego na oczyszczanie 
grządek. W przypadku pomidorów zabieg odcinania młodych 
pędów przeprowadzany jest po 5-12 kwitnienia lub 50-60 dni 
przed zaplanowanym oczyszczaniem. W przypadku papryki 
i bakłażanów odbywa się to 40-45 dni przed oczyszczaniem 
grządek.

Uszczykiwanie 
Wykonuje się je w uprawach ogórków, melonów i fasolki 
szparagowej w celu odpowiedniego poprowadzenia owocowania 
i pobudzenia wzrostu bocznych pędów, na których pojawiają się 
liczne kwiatostany żeńskie. 



Roślina  
z przyciętymi pędami



Usuwanie liści

Ten zabieg polega na usuwaniu 
starych, zżółkłych lub chorych 
liści z dolnej części rośliny, 
bez wychodzenia ponad poziom 
owocowania. Uważa się, że zbyt 
częste usuwanie liści prowadzi do 
pogorszenia smaku pomidorów.

W przypadku pomidorów stosowanie 
tego zabiegu rozpoczyna się zanim 
owoce z pierwszego kwitnienia 
zaczną dojrzewać (usuwamy nie 
więcej niż 3 liście na tydzień). 
Na szczycie rośliny liście zostawia się 
na długości 80-100 cm.



Usuwanie pączków 
kwiatowych i owoców

W przypadku pomidorów można 
przeprowadzać zabieg regulowania 
gron poprzez usuwanie drobnych 
owoców. Ma to korzystny wpływ na 
proces dojrzewania rośliny i eliminuje 
częściowo lub całkowicie potrzebę 
wstępnego sortowania.



Zapewnianie  
owocowania

Ten zabieg przeprowadza się przy użyciu metod fizycznych lub chemicznych. 
Jest on absolutnie niezbędny podczas bardzo pochmurnych okresów na 
początku I oraz na końcu II cyklu uprawowego. Tworzenie lepszych warunków 
do owocowania odbywa się poprzez zastosowanie następujących metod:

Dodatkowe zapylanie to fizyczna metoda, za pomocą której duże ilości pyłku 
są wprawiane w ruch w warunkach wysokiej wilgotności i ograniczonego 
przewietrzania w szklarni. Używa jej się zwłaszcza w czasie zimowych miesięcy 
w przypadku papryki, pomidorów, bakłażanu. Może polegać na: poprawianiu 
sznurków, potrząsaniu roślinami, wprawianiu kwiatów w wibracje za pomocą fal 
elektromagnetycznych, wykorzystaniu pszczół i trzmieli.

Stymulowanie zawiązywania się owoców jest przeprowadzane metodą 
chemiczną przy użyciu produktów syntetycznych mających biostymulacyjną rolę. 
Zapewnia ona zawiązywanie się owoców oraz zwiększenie wczesnej i całkowitej 
produkcji w mniej korzystnych warunkach w szklarni: niewystarczającej ilości 
światła w zimie i zbyt wysokich temperaturach w lecie.


